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Povídky

Sloupek starosty

V celém Podlesí všecky cesty směřovaly paprskovitě ke
klášteru. Mohlo se opravdu říci, že všecky cesty vedou do
kláštera.
Ještě za mé dob lidé chodili do klášterního kostela podél
potoka z Oulovic a Břínkova, proti nim z Třeboce. Přes Roviny chodili z Vinařic a Divic, ačkoli měli svůj kostel, z Kozojed, Smilovic, Pochválova a z Kroučové. Byly též vyšlapané
pěšiny z Domaušic a ze Solopisk.
Horní Ročov byl v XVIII. století přifařen do Vinařic. Na cestě od panské sušárny kolem Iblovic křížku do Hájku, k sloupu svatého Jana Nepom. jsou dosud stopy po dláždění,
které si tam Ročovští zřídili, aby v době mokra nemuseli
jíti hrozným červeným blátem.
Nejstarší silnice snad vedla z Loun přes Ročov k Rakovníku s nebezpečnými serpentinami od Třeboce na vrchol
Džbánu a zase dolů do Hředel.
Pošta jezdila někdy přes Džbán, někdy se příkrým serpentinám vyhnula a jela na Domaušice, odtud průsmykem
pod hradem Džbánem na Mutějovice a do Krupé.
Mimo tuto cestu procházejí paralelně celým Podlesím
cesty (dnes většinou silnice) údolími podle potoků a na planině Na Rovinách rovněž jako silnice ročovská.
V té krajině jsou všude aleje ovocných stromů nejen podle
cest, ale i v polích. Za mého dětství byly mimo to krásné
sady v údolích.
Z Horního Ročova vedly do kláštera dvě pěšiny. Jedné
jsme říkali „kamenná“. Ta šla od Markovic statku obecní
třešňovkou. Dále byly krásné sady knížecí po levé straně
a na pravé straně zahrady Kulhánkovic a Pázlerovic, dnes
ovšem chmelnice.
Vydláždil tu pěšinu starý výměnkář Douša, poslední majitel
toho jména statku potom Markovic. Odpoledne nasbíral
vhodný kámen a ráno, když šel na mši svatou do kláštera,
donesl kámen na pěšinku. Po mši vydláždil kousek pěšiny.
Již za mé doby však byly některé kousky cesty vydrobeny
a vymlety.
Druhé, nedlážděné pěšině se říkalo „hlinitá“; při té na rohu
Pázlerovic pole, asi uprostřed cesty do kláštera stále babyka, skoro historická.
Ovoce tam byla hojnost. Hospodáři též ovoce sušili pro
domácnost i na prodej, ale také vozili na př. hrušky do
Rakovníka, Loun a Žatce, kde však bylo ovoce také dosti.
Ještě před válkou vozili na př. švestky z Brodce do továrny
v Rakovníce, kde dostali za nůši švestek 80 krejcarů. Nevím, bylo-li to za ovoce nebo za dovoz, nebo za ušlý čas …
Pokračování v dalším čísle.

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši účast
u voleb. Byla veliká, rekordní, a já si toho vážím.
Přínosem pro Ročov je, že v Radě městyse Ročova zasedli zkušení Ročováci, ze tří kandidátek, které se ucházely
o Vaše hlasy. Spolupráce v rámci Rady je výborná a věřím, že taková bude celé čtyři roky. Nejde o to, že máme
všichni stejné názory, ale o to, že jsme lidé a dokážeme se
dohodnout, naslouchat a v klidu se poradit ve prospěch
občanů a městyse. Jsem rád, že se nám podařilo hned
na první schůzi rady rozšířit úřední hodiny. Jsme na úřadě
pro Vás od pondělí do pátku.
V březnu letošního roku jsme uspořádali první Representační ples Městyse Ročova, který měl úspěch. Děkuji
všem kolegům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě podíleli.
Na závěr bych se rád zmínil o tom, že jsme začali hned
po zvolení pracovat na projektech pro městys. Zažádali
jsme o dotaci na komunikaci na Kozinu, víceúčelové hřiště i opravu budovy ZŠ Ročov, také chceme podat žádost
na dotaci na obnovu vodní nádrže na Břínkově. Věřím, že
v letošním roce nějakou akci uskutečníme. Záležet bude
zejména na získání dotace.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné jarní dny a děkuji
Vám za Vaši podporu.
Vojtěch Václav Pour
starosta

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Alšovo loutkové divadlo

Ani v sezóně 2018/2019 místní loutkáři nezaháleli a pro
své malé diváky připravili dvě pohádky. Začátkem prosince jsme začali zkoušet pohádku Čertovy nevěsty, kterou
jsme následně sehráli před Vánoci pro děti z mateřské
a základní školy v Ročově a v rámci vánočních prázdnin
pak ještě pro ostatní děti a jejich rodiče. Rozverná pohádka o hubaté Káče, rozmazlené princezně, vybíravém
čertovi a ošklivé ježibabě děti pobavila a loutkáře odměnily
smíchem a krásným potleskem.

(v mládí vnuka Péti) jsme hráli 8 her. Nyní hrajeme pro
děti ve věku mého druhého vnuka Filípka. Další obecenstvo tedy závisí na mém synovi :-) a dalších budoucích maminkách
a tatíncích ...
V jakém složení v současné době vystupujete?
Na podzim ses k nám přidala Katko Ty a Jana Green nová Ročovanda
a členka Spolku pro rozkvět Ročova. Obě musím pochválit,
velice dobře se s nimi hraje. Zůstali dále staří loutkáři - já,
Milena Liptáková a Alena Plašilová. Máme také svou vlastní kostymérku Marcelu Žďárskou a svého divadelního kameramana Pepíka Karhana. Letos jsme z příspěvku obce
měli možnost opravit sádrové hlavičky poničených loutek.
Této odborné práce se ujal náš ročovský malíř Honza
Valt. Všem za pomoc děkuji.

Jako další jsme vybrali trochu strašidelnou pohádku O zámeckém strašidle. Tuto pohádku napsala paní Miloslava
Chloubová (dnes devadesátiletá) začátkem šedesátých
let. Její manžel, učitel Karel Chlouba, pro tento speciální
účel vyrobil z moduritu složitého kostlivce s létající odnímatelnou hlavou. Už zkoušení této pohádky jsme si moc užili,
protože ji náš principál obohatil o speciální efekty v podobě chrlení ohně nebo kouřových efektů u loutky draka. Bohužel si drak nakonec sám sobě přepálil vodící nitě, spadla mu čelist a oheň mu vypadl z tlamy. Ale i tyto náhody
a neočekávané situace k loutkaření patří :o). Pohádku
jsme také zpestřili závěrečnou písničkou „Draka bolí zub“,
která se ukázala být trefou do černého.V únoru jsme pohádku sehráli opět dvakrát, nejprve pro veřejnost, a poté
pro děti z místní MŠ a ZŠ. Loutky draka a strašidelného
kostlivce si děti získaly a při závěrečné písničce si s námi
děti krásně zazpívaly a zaskotačily. Za odměnu dostaly od
Kašpárka bonbónky.

Prozradíš čtenářům Zpravodaje, co chystáte pro nadcházející loutkařskou sezónu?
No, konkrétní pohádky ještě nemáme vybrané. Ke starému divadélku se nejlépe hodí staré pohádky, kterých
mám doma celý kufr. Z něj je třeba vybrat pohádky, které
jsou srozumitelné (některé jsou přes 100 let staré a jsou
psány ještě starou češtinou), nebudou nudit dnešní děti,
rozmazlené televizí. Snažím se vybírat pohádky, aby se na
pódiu vystřídaly všechny zajímavé loutky ze skříně a také
všechny původní, krásné kulisy.S loutkami sice nemůžeme dělat to, co vidí děti v kreslených filmech, na internetu
a v televizi, ale v našem louťasu si zase mohou přímo popovídat s Kašpárkem a pohádkovými bytostmi. To zatím
televize neumí. Kromě vystoupení plánuji video nahrávky
odehraných pohádek na YouTube. Ty starší jsou horší
technické kvality, ale z posledních let, nahrané Josefem
Karhanem, jsou perfektně vidět. Ty starší mám již zpracované a zájemcům je tedy mohu věnovat již dnes.
Takže na podzim nazdárek - zdraví děti Kašpárek.

Na závěr jarní sezóny nás čeká ještě jedno představení
pro děti z lounské mateřské školky, potom přijdou loutkařské prázdniny, při kterých budeme spřádat plány na sezónu 2019/2020. Děti i jejich rodiče se mají určitě na
co těšit. Našeho principála, pana Karla Chloubu, jsem
požádala o krátký rozhovor, ve kterém jsme si povídali
o novodobé historii loutkového divadla a také plánech do
budoucna.
Karle, řekneš nám prosím něco k novodobé historii Alšova loutkového divadla v Ročově?
Povídání o našem louťasu je na stránkách
http://spolekroro.sweb.cz/ (sestaveno před rokem).
Protože je nás pro složitější pohádky málo (O zámeckém
strašidle hraje vč. husy, draka, vodníka a kostlivce celkem
10 loutek!), používáme původní audio nahrávky z let 2009
až 2012, které tehdy namluvila ještě skvělá loutkářka
Evička Víšková, Ondra Hájek, Aleš Goliáš a další. Pokud se
přihlásí další dobrovolní loutkáři, budeme moci mluvit naživo rovnou při vystoupení. Takže, hlaste se, bereme mladé
i staré, mužské i ženské.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se ročovskému divadýlku
daří!
Kateřina Vinšová

Co Tě vedlo k tomu Alšovo loutkové divadlo v Ročově
oživit?
Alšovo loutkové divadlo je krásné a je srdeční záležitostí
naší rodiny. Loutkové divadlo hrajeme již nejméně v šesté
vlně, oživujeme ho zpravidla, když někdo z našeho rodu dosáhne přiměřeného dětského věku - to je asi tří až sedmi
let věku. Co já pamatuji, tak bylo hráno pro ročovské děti
(a i pro mě) v půli 50. let, začátkem 60. let (i pro Ivana),
začátkem 80. let (i pro mé děti Janičku a Štěpána) a další
vystoupení hrál Ivan pro své děti. V letech 2009 až 2013
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Z jednání Rady městyse Ročova

Maškarní karneval v Ročově

Z jednání Rady městyse Ročova

• částku 5 000 Kč na opravu pumpy nad studnou
k Podskalí (pumpa opravena, na akci jsme spolupracovali
se Spolkem pro rozkvět Ročova)

Schválili jsme:
• uložení vodovodní přípojky k pozemku v Babykách
(voda je již přivedena)

• nákup a montáž plynového kotle do bytu č. 3 v prvním
patře domu č. p. 18 v Ročově (starý nevyhovující kotel se
musí vyměnit)

• poptávku pro rok 2019 dvou nových sběrných nádob
na třídění skla (další číslo zpravodaje pojedná o odpadech
komplexně)

• uzavření darovací smlouvy na částku 10 761 Kč s Městem Louny, jako peněžitý dar na provoz lékařské pohotovostní služby

• rozšířené úřední hodiny pro veřejnost následovně:
Pondělí 8:00–11:30 12:00–17:30 hodin
Úterý 8:00–11:30 12:00–14:30 hodin
Středa 8:00–11:30 12:00–17:30 hodin
Čtvrtek 8:00–11:30 12:00–14:30 hodin
Pátek 8:00–11:30 12:00–12:30 hodin

Za Radu městyse Ročova
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

• pro hasiče, střelce, Spolek Moje Ročovsko, fotbalisty
a další občany užívání sokolovny (rozpis pravidelných akcí
visí na informační tabuli u sokolovny)

Maškarní karneval v Ročově
V sobotu 2. 3. 2019 od 14 hodin jsme pořádali dětský
karneval pro ročovské a nejen ročovské děti. Myslíme, že
se to dětem líbilo. Účast byla veliká, dětí přišlo 94!

• nákup a montáž zabezpečovacího systému pro Úřad
městyse Ročova (máme teď moderní bezpečnostní systém)

Bylo to odpoledne plné soutěží, tetování a malování na
obličej. Každý zúčastněný si mohl vylosovat šťastný lístek
a věříme, že si každý odnesl dárek domů. Děkujeme všem
sponzorům, že jsme mohli tuto akci pro děti udělat. Také
děkujeme paní Ivaně Kubátové, za pomoc s výzdobou,
a hlavně Městysi Ročov za finanční podporu akce.

• vyhlášení Výběrového řízení na pozici administrativní
pracovnice – zastupující účetní (z celkem šesti uchazeček
byla vybrána jako nejvhodnější paní Dana Cífková)
• doporučení vypovědět a ukončit Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou na úvěr 5 milionů Kč se splatností 10 let.
• schválili jsme aktualizaci a doplnění projektové dokumentace na rekonstrukci márnice a hřbitovních zdí v D. Ročově (příští rok chceme žádat o dotaci), dále vypracování
projektu na komunikaci Na Kozině, na víceúčelové sportovní hřiště a na akci obnova střechy a fasády budovy ZŠ
Ročov (na tyto tři akce jsme zažádali o dotaci)

SDH Ročov

• zřízení kulturní komise ve složení: předsedkyně Ivana Kubátová, členky Milena Liptáková a Milena Fricová (kulturní
komise se stará především o plánování a organizaci kulturních akcí městyse)
• doporučení ZM schválit Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací v Městysi Ročově (nová pravidla byla
přijata a spolky nově dostávají o 5 tisíc Kč ročně více, tzn.
30 tisíc Kč, spolkům bylo na jejich činnost celkem posláno
235 000 Kč)
• propachtování pozemků novým zájemcům (zejména však
ZD Ročov, které nabídlo nejvýhodnější cenu pro městys)
• objednávku a nákup 200 ks židlí a 50 ks stolů za celkovou částku do 300 000 Kč do kulturního domu
• pořízení drobné mechanizace včetně nové převodovky
do traktůrku pro Městys Ročov do částky 100 000 Kč dle
potřeb Městyse Ročova (nově máme vyvětvovačku, velký
fukar na záda, plotostřih a vozík za traktůrek)
• poskytnutí finančního daru 1 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů
Louny, na podporu dětí a mládeže a 1 000 Kč Svazu tělesně postižených, Louny
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Spolek pro obnovu Ročova

Ustavení nového vedení městyse

V minulém roce jsme opravili varhany v Horním Ročově,
děkujeme všem, kteří na opravu přispěli. Po několika desetiletích se rozezněly varhany v kostele Narození Panny
Marie v Horním Ročově. Opravu provedl pan varhanář
Hroch, který na ně i hrál při prvním koncertu. Profesionálního varhaníka jsme pozvali na adventní koncert, kdy pan
Nosek s manželkou předvedli svoje umění. Úspěch byl veliký. V současné době jsou varhany stále na „ruční“ pohon
a při hraní je nutné, aby tzv. kalkant pumpoval do měchů
vzduch ručně. Chceme však v letošním roce zakoupit dmychadlo, které hraní ulehčí.

Štěpánovi Chloubovi a Péťovi Hořínkovi z Čakovic za
pomoc s úklidem této černé skládky. Aby se již dál ve
svahu hlína a odpadky pod ní za deště nevymývaly, bude
potřeba vymleté koryto co nejdříve zpevnit, a to co nejdříve, aby se do té doby ze svahu opět nevymývaly střepy, plasty aj. odpadky, které ještě zbyly pod zemí. Bylo by
tvarově lepší nechat zde již přirozeně vytvořené kaskády,
které rychlost vody ve svahu zpomalují. Navrhuji vybetonovat koryto předem vyskládané místním kamenem.
Potřebovali bychom ale při betonování pomoc, abychom
stačili betonovou směs během několika hodin zpracovat.

Rádi bychom všechny občany pozvali na tradiční Noc kostelů, která se letos uskuteční v pátek 24. května 2019 od
18:00 hodin v kostele v Dolním Ročově, kde pan varhaník
Čech se sopranistkou paní Schwarzovou předvedou svoje
umění. Od 20:00 hodin bude v hornoročovském kostele koncert studentů konzervatoře z katedry populárního
zpěvu, kteří měli v minulém roce obrovský úspěch. Noc
kostelů pořádáme společně s farností Horní Ročov a za
finančního přispění Městyse Ročova. Těšíme se na Vaši
účast!

Ing. arch. Karel Chlouba
předseda Spolku pro rozkvět Ročova

Ustanovení nového vedení městyse

Osel Pinokio a ovce Fricka

První zasedání nového zastupitelstva bylo svoláno na
31. 10. 2018, na programu byly tradiční body, tzn.
zejména zvolení nového vedení a dalších orgánů městyse. Na starostku byla navržena panem Hrdličkou paní
Lavičková, paní Kubátová navrhla na starostu pana
Poura. Při hlasování nikdo z kandidátů nezískal 8 hlasů
(což je minimální počet hlasů ke zvolení). Pro oba kandidáty hlasovalo 7 zastupitelů. Protože nebyl starosta zvolen, o ostatních orgánech městyse se nejednalo. Další
zastupitelstvo bylo svoláno na 5. prosince 2018. Paní
Vlachová navrhla na starostu pana Hrdličku, paní
Kubátová pana Poura. Ve volbě dostal pan Hrdlička
6 hlasů, pan Pour 9 hlasů a byl zvolen starostou. Nově
zvolený starosta navrhnul za místostarostku paní
Petrovou, dostala 9 hlasů a stala se místostarostkou.
Dále byli zvoleni na návrh předsedajícího: radním pan
Fric, pan profesor Mareš a paní Charvátová. Předsedou kontrolního výboru pan Gebauský, členy kontrolního výboru pan Petr Mareš a paní Liptáková. Předsedou
finančního výboru se stal pan Jan Sejval. Na dalším jednání zastupitelstva 6. 2. 2019 byly zvoleny za členky
finančního výboru paní Kubátová a paní M. Fricová. Následně pan Jan Sejval odstoupil z pozice předsedy finančního výboru a místo něj byla zvolena paní Charvátová.

Úklid rokle v Podskalí

Vojtěch Václav Pour

Za Spolek pro obnovu Ročova
Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Upozornění na znečišťování vody
Vážení občané,
kdosi z vás občas lije špinavou vodu se saponátem do
obecní dešťové kanalizace. Tato špína pak vtéká do přepadu čisté vody ze studny v Podskalí a znečištěná vytéká
pod zahradou mého pána Karla Chlouby, vedle rokle, kam
chodíme s kolegyní ovcí pít. Poprvé byla při činu přistižena
Lída Rajnyšová a teď se k ní někdo přidal. Prosíme vás,
lijte laskavě splašky do splaškové kanalizace, a ne do dešťové.
Chovejte se jako zvířata, a ne jako lidi!

V sobotu 23. března 2019 jsme se Spolkem pro rozkvět Ročova uklidili starou černou skládku v rokli vedle čp.
40. Této akci předcházela 16letá marná snaha donutit
úřady, aby černou skládku přímo vedle obytného domu zlikvidovali. O uklizení odpadu jsem se pokoušel mnohokrát
i stížnostmi na odbor životního prostředí v Lounech. Vyvrcholením neschopnosti odboru životního prostředí bylo,
když mi v r. 2017 hnali před přestupkovou komisi za to, že
jsem nakonec sám „neoprávněně“ upravoval koryto pod
kanálem, aby již dešťová voda nevyplavovala odpadky ze
svahu se starou černou skládkou na dolní upravenou plochu ...
Jak je vidět, méně času nás stojí, když si věci zařídíme
sami.
Děkuji sousedům Robinovi Mlezivovi, jeho příteli a Janě
Green, Ondřeji Štefancovi z Prahy, Pavle Lavičkové,
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Jaro v ročovské škole/ Kulturní komise

Kruhové tréninky

Hurá, už nám začalo jaro a my se těšíme na další projekty s tvořením, pobytem v přírodě a hlavně prověřením
všech nabytých znalostí z různých předmětů. Začali jsme
hned ve čtvrtek 21. března, kdy žáci soupeřili jednotlivě i
v družstvech, a to ve školním kole literární soutěže. Každý
výherce z jednotlivých ročníků obdrží jako odměnu za své
znalosti z oblasti literatury knihu. V hojném počtu jsme se
sešli v úterý 19. března v odpoledních hodinách při „Jarních dílnách“, kde byla možnost vyrobit si celkem sedm
výrobků a přinést si tak trochu jara domů. Děkujeme tímto
všem zúčastněným za skvělou atmosféru a těšíme se na
další společné setkání.

Těšíme se, že si to společně s dětmi užijete.
Na období po prázdninách chystáme výlety za poznáním
pro děti a důchodce, o kterých se včas dozvíte (plánujeme
na září a říjen).
O akcích budete informování Městysem Ročov (vývěsní tabule, webové stránky, plakáty, facebook).
Všem děkujeme za podporu a pomoc a těšíme se na další
spolupráci s Vámi.
Za kulturní komisi
Ivana Kubátová

Hned v pátek 22. března proběhl projektový Den vody.
Žáci si nevědomky prověřili, osvěžili či nabyli nové poznatky nejen z oblasti přírodních věd, ale i ze všech vyučovacích předmětů. A co na nás ještě v dalších jarních dnech
čeká? Je to například návštěva lounské knihovny, matematické soupeření s názvem Cvrček a Klokan, výlet za velikonočním tvořením a na místním hřišti proběhne běžecká
soutěž „Čokoládová tretra“. Máme se na co těšit.

Kruhové tréninky v Ročově
Od konce ledna v ročovském kulturním domě cvičíme kruhové tréninky. Každou neděli ve 20 hodin za námi přijíždí
trenérka Michaela Malínková z Cítolib a hodinu dává všem
cvičícím do těla. Michaela provozuje koncept kruhových
tréninků v obcích a v současné době jezdí kromě Ročova
také do Černčic, Blšan, Cítolib a Lenešic.

Dagmar Bajáková

A protože nás společné tréninky baví, děláme si je i bez
trenérky, a to v případě volného kulturního domu každý
čtvrtek od 19:30 hodin. Přidejte se k nám a přijďte si každou neděli nebo čtvrtek příjemně zacvičit. Cvičení je vhodné pro muže i ženy a pánové se nemusí bát, pár odvážných mužů už nyní tréninky navštěvuje. Na nedělní hodinu
s trenérkou je vstupné 60 Kč, čtvrteční tréninky jsou bez
vstupného.

Co je to kruhový trénink?

Kruhový trénink je vysokointenzivní intervalové cvičení,
při kterém se na 10-15 stanovištích procvičí celé tělo.
Základní interval je 40 sekund, po kterých následuje
standardně 20vteřinová pauza na přesun na další stanoviště. V rámci jednoho tréninku se toto kolečko odcvičí
3-4x. Cviky na stanovištích jsou rozloženy tak, aby se po
sobě procvičovaly vždy jiné partie. Název kruhový trénink
je odvozen od rozložení jednotlivých stanovišť do kruhu.
Po odcvičení všech koleček následuje tzv. „výzva“, při
které je vybrán jeden nebo více posilovacích cviků, který se cvičí s velmi krátkými přestávkami několik minut.
Po odcvičení „výzvy“ následuje závěrečné protažení celého
těla.

Kulturní komise
Kulturní komise má za úkol plánovat a zajišťovat kulturní
a společenské akce konané Městysem Ročov a dále se
podílet na vydávání Ročovského zpravodaje. Komisi zřídila
Rada městyse Ročova.
První „zatěžkávací“ zkouškou byly přípravy a zajištění prvního Reprezentačního plesu Městyse Ročova. Hodně nám
pomáhali samotní občané Ročova i z okolí, ať už to byla
samotná příprava sálu nebo podpora a pomoc při zajištění sponzorských darů.

Kateřina Vinšová

Druhá připravovaná akce jsou Májové oslavy, které připadly na sobotu 11. 5. Zapůjčili jsme kroje pro děti a mládež,
nechali se ušít kroje pro tanečníky a dráby, aby si obec už
nemusela půjčovat pánské kostýmy v okolí. Oslovili jsme
všechny spolky v obci, aby se zapojily do všech příprav.
Další akcí je tradiční dětský den, který letos připadá přímo
na Den dětí, tzn. 1. června. V odpoledních hodinách přijďte se svými dětmi na dětské hřiště, kde společně s ročovskými spolky pro Vás a Vaše děti připravíme dětský den.
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Střípky z Úlovic

Zima už není, co bývala

Co si myslíte o zdejším prostředí pro děti?
Dříve byly vidět po vesnici děti, dnes vidět nejsou, jsou zalezlí většinou u počítače. Prostředí pro děti je dobré, příroda, lesy, ale i sportovní a kulturní vyžití …

Počasí venku je jako na houpačce. Jeden den je velký mráz, druhý den „jaro“.Napadne trochu sněhu,
hned je „kalamita“, druhý den roztaje. Rybník zamrzne, ale než je led silný, hned povolí. Dříve jsme užívali mrazivé a sněhové zimy: sáňkovali, lyžovali, bruslili
a klouzali venku. Zdejší, současné děti, tohle znají už jen
z vyprávění svých prarodičů.

Kdy prvně jste dělal něco pro ostatní?
Před 16 lety jsem začal chodit za Mikuláše a asi 3 roky
jsme chodili stejná parta. Bylo to hodně napínavé, jak některé zlobivé děti byly najednou hodné, poslušné a slíbí
všechno. Ale opravdu velcí zlobilové skončili v pytli, někdy
i dospěláci. Bral jsem úpisy a příští rok je dětem připomněl. Pořídil jsem si masku Lucifera a teď fakt budím
respekt i u dospěláků. Jezdíme i po okolních vesnicích,
rodiče nás zvou a chtějí Mikuláše, čerta a anděla. Máme
i dalšího čerta, abychom mohli „odnést“ co nejvíce zlobivců. Jsem také dlouhá léta ročovským hasičem.

Milena Liptáková

Loutkové divadlo
Milé dětičky, maminky, taťkové, babičky, dědové
i tetičky, opět hrajeme pro Vás v Alšově divadélku loutkové
pohádky. Mezi stálými loutkoherci a principálem jsme zde
dvě nové nadané a šikovné herečky, a tak nás moc všechny baví, pro Vás se učit nové pohádky. Někdy je i strašidelná, ale vždy vše dobře skončí tak, jak je v pohádkách známé. Těšíme se na Vás, na Ročovské faře, Váš Kašpárek.

Věříte v pekelné mocnosti?
Ano věřím hlavně v to dobré, co v lidech je.
Koho byste poslal do pekla?
Určitě by si někteří zasloužili pobyt v pekle.

Milena Liptáková

A kdo je podle Vás anděl?
Samozřejmě malé nezkažené děti, ale i nějací dospěláci
jsou anděli.

První pomoc pro zdejší lidi

Když Vás děti vidí, bojí se, nebo je uklidníte?
Hlavně se bojí čertů, anděl uklidňuje a Mikuláš rozdává dárečky a je vlídný.

Všichni víme, že zde v Lounech není funkční nemocnice.
pokud se stane, že je člověk nucen volat RZS, tak je poté
převezen do okolních nemocnice.Jestliže jeho stav nevyžaduje hospitalizaci, je opět odvezen domů. Ale proč zde
nefunguje urgentní příjem, kdy stačí podat infuzi do žíly
a pacient je v pořádku?
Ulehčilo by to nejen sanitkám, nemocnicím, ale hlavně pacientům, kteří potřebují nutně podat rychlou infuzi. Vím,
že již bylo tohle řešení vícekrát navrženo lékaři, pacienty
i vedením Města Loun, ale doposud se problém nevyřešil.
Při dobré vůli, ochotě a v zájmu občanů, by tohle bylo velmi
vhodné vyřešit.

Máte rád pohádky? Které?
Mám rád starší české pohádky, hlavně o čertech, vodnících a čarodějnicích.
Potkal jste se s nějakými osobnostmi?
Osobně jsem měl tu čest poznat paní Stellu Zázvorkovou,
když jsme s kolegy u ní pracovali asi 14 dní. Byla to náhoda
a krásná zkušenost, její vynikající kuchyně, pohostinnost i
vyprávění mi navždy zůstane v paměti. Potkal jsem i Jiřího
Šlégra, hokejistu, který je člověkem na svém místě.

Milena Liptáková

Co byste si přál zde v obci vylepšit?
Hlavně mezilidské vztahy by měly být lepší.

Jak čertík Ládík (Ladislav Lapka) dospěl
v Lucifera

Kde chcete založit rodinu?
Chci zůstat zde, ve svém rodném Ročově.

Patříte k mladé generaci Ročova, představte se čtenářům.
Jako zdejší rodák jsem se sestrou Monikou trávil dětství
převážně venku v přírodě, vyrůstali jsme mezi dětmi, bydleli jsme a stále bydlíme v obecním bytě v sokolovně.
Hodně jsem pomáhal v dětském období rodičům i prarodičům. Po vychození ZŠ Ročov jsem se vyučil instalatérem v Lounech. Pracoval jsem ve fabrice v Rakovníku,
u soukromníka na stavebních bagrech. Od roku 2012
jsem v ZD Ročov zaměstnán jako traktorista v rostlinné i
živočišné výrobě. Jsem spokojený, nemusím dojíždět, pracuji venku v přírodě, což mě baví. Kdyby bylo v dnešní době
lehčí sehnat vlastní bydlení, bylo by to fajn, rád bych zůstal
u nás, ať už v Ročově či v Úlovicích …

Děkuji za milý rozhovor a přeji Vám ať se nadále daří Luciferovi a Ladislavovi v jedné osobě.
Milena Liptáková
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Volby do Zastupitelstva městyse Ročova v číslech

Volby do Zastupitelstva městyse Ročova v číslech
Volby do zastupitelstva se konaly ve dnech 5. a 6. října
2018. Kandidovalo 60 občanů našich tří obcí na 4 kandidátních listinách. Voličů v seznamu bylo celkem 476,
k volbám přišlo 352 občanů, což je skoro 74 %. Tato volební účast byla opravdu vysoká a rekordní. Volby vyhrála
kandidátka ČSSD, druhé skončilo uskupení „Pro Ročov,
Břínkov a Úlovice“, třetí Za trvalý rozvoj městyse a čtvrtá
skončila ODS. Celkem bylo rozdáno 4 950 hlasů. Jejich
rozložení ukazuje následující tabulka.

t

Název kandidátní
listiny

Počet hlasů
absolutně

Počet získaných
mandátů

v%

„Pro Ročov, Břínkov
a Úlovice“

1204

24,32

4

Česká strana sociálně
demokratická

2274

45,94

7

Za trvalý rozvoj městyse

798

16,12

2

Občanská demokratická
strana

674

13,62

2

Pokud se podíváme trochu blíže na jednotlivé vesnice. V Ročově bylo pořadí stejné jako v celkových výsledcích. K volbám přišlo 71,90 % voličů. Úlovice zaznamenaly vysokou účast, kdy z 43 voličů k urnám přišlo 34, což je 79,07 %. Pořadí opět
stejné jako za všechny tři obce dohromady. Jediný Břínkov se od celkových výsledků liší. Nejen účastí, která byla ohromující,
z 38 voličů volilo 34, což je 89,47 %, ale i pořadím. První byla kandidátka Za trvalý rozvoj městyse, druhá ČSSD, třetí ODS
a čtvrtí skončili kandidáti na listině „Pro Ročov, Břínkov a Úlovice“. Přehledně se na výsledky za jednotlivé obce můžete podívat
níže v tabulce.

Název kandidátní
listiny

Počet hlasů

Počet hlasů

Ročov

Úlovice

Počet hlasů
Břínkov

absolutně

v%

26,25

102

20,69

50

11,14

1891

47,18

231

46,86

152

33,85

Za trvalý rozvoj městyse

533

13,30

95

19,27

170

37,86

Občanská demokratická
strana

532

13,27

65

13,8

77

17,15

absolutně

v%

„Pro Ročov, Břínkov
a Úlovice“

1052

Česká strana sociálně
demokratická

absolutně

v%
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Volby do Zastupitelstva městyse Ročova v číslech

V následující tabulce si můžete prohlédnout, kdo byl zvolen do zastupitelstva, seřazeno dle počtu získaných hlasů.

1. Ivana Kubátová
2. Vojtěch Václav Pour
3. Vlasta Petrová
4. Milna Liptáková
5. Jana Pourová
6. Markéta Charvátová
7. Ladislav Gebauský
8. Petr Mareš
9. Stanislav Hrdlička
10. Karel Mareš
11. Pavla Lavičková
12. Josef Fric
13. Ivana Vlachová
14. Zdeněk Sejval
15. Jan Sejval

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
„Pro Ročov, Bř. a Úl.“
„Pro Ročov, Bř. a Úl.“
„Pro Ročov, Bř. a Úl.“
„Pro Ročov, Bř. a Úl.“
ODS
Za trvalý rozvoj měs.
Za trvalý rozvoj měs.
ODS

168
166
161
156
155
146
145
112
108
102
91
76
70
69
65

Do konce dubna 2019 odstoupili ze zastupitelstva již
4 zastupitelé. Pan Petr Mareš, za něj nastoupila kandidátka z uskupení „Pro Ročov, Břínkov a Úlovice“ paní
Lenka Hertl (87 hlasů), paní Ivana Vlachová, kterou
nahradil pan Milan Doktor (66 hlasů), který po jednom
dni ve funkci odstoupil a nahradil ho pan Ivo Chládek
(60 hlasů), všichni z kandidátky Za trvalý rozvoj městyse a naposledy odstoupil pan Jan Sejval z kandidáty
ODS, kterého nahradil pan Radek Jirman (62 hlasů).
Vojtěch Václav Pour
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Info:

Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz)
Kulturní komise: Ivana Kubátová, Milena Fricová, Milena Liptáková (zpravodajrocov@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 1. května 2019. Uzávěrka příštího čísla je 30. června 2019.
MK ČR E 20377
Tisk a sazba: Tiskárna Louny, Chelčického 1126, 440 01 Louny
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